
 

 Datum: 18 september 2020, Nr. 5 

 

                                                        21 september   -   Karolina Bojarska 
                                                        22 september   -   Djezlin Nuijens 
 
Algemene ouderavond gaat niet door 
I.v.m. de geldende coronamatregelen kan de algemene ouderavond die op 22 september gepland stond, niet 
doorgaan. We zullen alle beschikbare informatie nu via de mail en Parro met u delen. Het betreft de 
verschillende jaarverslagen, financiële overzichten, enz. van zowel de MR als de OR. 
Als een van de stukken vragen bij u oproepen, kunt u te allen tijde een van de MR- of OR-leden om 
verduidelijking vragen. Op de website en in de schoolgids kunt u vinden welke ouders en leerkrachten zitting 
hebben in de MR en OR. 
Wij vinden het, net als u, jammer dat we elkaar niet “live” kunnen ontmoeten tijdens onze jaarlijkse 
ouderavond. Laten we hopen dat dit eenmalig is. 

 
Alternatief voor informatieavond 
Nu het met de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is om een fysieke informatieavond  
te organiseren, hebben we een alternatieve manier gevonden om u toch te informeren over  
de gang van zaken in de diverse groepen. De leerkrachten stellen een presentatie samen,  
die zij op dinsdag 22 september a.s. na schooltijd aan de ouders/verzorgers zullen toesturen.  
Zo krijgen alle ouders/verzorgers toch een beeld van wat er in de klas van hun kind allemaal  
gedaan wordt. Mochten er n.a.v. de presentaties nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact  
opnemen met de betreffende leerkracht. Zij zijn graag bereid een en ander toe te lichten. 

 
MR 
Zoals u wellicht weet bestaat de MR van onze school uit 2 leden uit de personeelsgeleding en 2 leden uit de 
oudergeleding. De 2e zittingstermijn van Corina Berrevoets (oudergeleding) loopt af. Om die reden is zij 
aftredend en niet herkiesbaar. Er ontstaat dus een vacature in de oudergeleding. We zijn op zoek naar een 
enthousiaste ouder/verzorger die de vacature wil invullen. In een bijlage bij deze Kletskop treft u informatie 
aan over de MR en over de wijze waarop u zich kandidaat kunt stellen voor de MR. 
Ons streven is om voor de herfstvakantie de vacature te hebben ingevuld. 

 
Schoolreis 
I.v.m. corona kon de schoolreis in mei geen doorgang vinden. Inmiddels is zo’n activiteit binnen de 
coronamaatregelen wel weer mogelijk. De uitgestelde schoolreis gaat nu plaatsvinden op donderdag 24 
september a.s.  Groep 1-2-3 gaat naar de vlindertuin in Kwadendamme en groep 4 t/m 8 naar het Archeon in   
                                                      Alphen a.d. Rijn. Alle reserveringen zijn inmiddels gedaan, de begeleiding is 
                                                      geregeld. Nu maar hopen dat de weersomstandigheden op die dag een beetje  
                                                      meewerken.  
                                                      In een bijlage bij deze Kletskop treft u uitgebreide informatie aan over beide  
                                                      schoolreizen. De kinderen krijgen deze informatie ook mee in een papieren  
                                                      versie. Altijd handig voor op uw prikbord thuis…….. 
 

 



 

 

Schoolfotograaf 
Gisteren heeft de schoolfotograaf, onze dorpsgenote Katja van Noort, weer al onze leerlingen gefotografeerd. 
Natuurlijk bent u weer heel benieuwd hoe uw kind er op staat. Over een paar weken zijn de foto’s beschikbaar 
en kunt u ze bestellen. We laten u te zijner tijd weten hoe dat in zijn werk gaat.  
We willen Linda Rietdijk hartelijk danken voor haar assistentie bij de fotosessie. 

 
Frequentie Kletskop 
Nu we steeds meer met onze ouders/verzorgers communiceren via Parro, overwegen we om de frequentie 
van De Kletskop terug te brengen naar eens in de twee weken. Het gebruik van Parro wordt door de 
ouders/verzorgers namelijk als erg prettig en eenvoudig ervaren. De nieuwe frequentie zou dan na de 
herfstvakantie kunnen ingaan. 
 
 
Facebook-pagina Obase De Klimop 
Niet alleen via De Kletskop wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op school, ook op  
Facebook worden vrijwel wekelijks foto's van activiteiten geplaatst. Onze facebook-pagina vindt u hier.      
Ook op onze website kunt u terecht voor meer algemene informatie:   www.deklimop.obase.nl                            
 
 
                                            Agenda                              
                                            22-9   Voorstelling Oorlogsgeheimen, gr.7-8 
                                            22-9   Presentaties alle groepen naar ouders/verzorgers 
                                            24-9   Schoolreis gr.1 t/m 8 
                                            30-9   Start Kinderboekenweek 
                                            8-10   Voorleeswedstrijd 
                                            19-10 t/m 23-10  Herfstvakantie 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 
 
Muziekles 
Juf Riet is al een hele tijd afwezig. Dat vinden we natuurlijk jammer. Gelukkig gaan de muzieklessen wel 
gewoon door. In onze groep wordt heel wat af gezongen. Deze week hebben we met muziekinstrumentjes 
zachte en harde geluiden gemaakt bij een liedje over dierengeluiden n.a.v. het sprookje ”De Bremer 
stadsmuzikanten”.  
 

 

 

 

 
 
Nieuws uit groep 4-5-6 

Powerpoint 
De informatieavond kan dit schooljaar helaas niet doorgaan vanwege corona. Aanstaande dinsdag stuur ik u 
een PowerPoint, waarin ik u laat zien hoe en wat we in de klas leren.  

Geschiedenis 
Volgende week vrijdag 25 september heeft groep 5 en 6 een toets over thema 1.   
De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen deze vrijdag een samenvatting mee naar huis en hebben vervolgens een 
week de tijd om te leren. Tijdens het bezoek aan het Archeon lopen we door de prehistorie en zien we in de 
praktijk waar en hoe de mensen toen leefden.  

  

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/


 

Kanjertraining 
Afgelopen woensdag en komende woensdag volgt meester Tim de Kanjertraining, de laatste cursusdag is in 
januari. We gaan er in de klas zeker mee werken. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij 
de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren, die elk staan voor een bepaald soort 
gedrag. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we namelijk een keuze om 
verschillend te reageren.  
Je kunt een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor 
humor en je bent optimistisch. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, 
zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten  
te reageren. Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet.  
Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. De petten zijn hulpmiddelen  
om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn  
niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de  
kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf  
verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. 

 

 
Nieuws uit groep 7-8 

Huiswerkoverzicht: 
Maandag 21 sept:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 
   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 
   Groep 7: tegenwoordige tijd ik-, hij- en wij-vorm 
   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord 
Dinsdag 22 sept: maken: redactiesommen blad 3 
Woensdag 23 sept: maken: stenvert maten en gewichten blad 5 en 6 
Donderdag 24 sept: maken: rekenhuiswerk blok 1 
Vrijdag 25 sept:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 
Vrijdag 25 sept:  inleveren in het document: stap 1 t/m 5 van boekverslag  
Maandag 23 sept: Rekentoets  
Dinsdag 29 sept: maken: redactiesommen blad 4 
Woensdag 30 sept: maken: stenvert maten en gewichten blad 7 en 8 
Donderdag 1 okt: Boekverslag totaal inleveren 

Het huiswerk lijkt veel, maar we hebben voor een hele maand gepland. Tevens is het in kleinere stukken 
opgedeeld, zodat niet alles in één keer hoeft. Op deze manier willen we de kinderen leren plannen en goed 
gebruik laten maken van de agenda.  

 
Boekverslag 
In de huiswerkmap is het overzichtsblad meegegeven voor het maken van een boekverslag. Deze wordt 
ingeleverd op donderdag 1 oktober 2020. Ook dit document wordt digitaal ingeleverd. 

De kinderen leren stap voor stap hoe dit digitaal kan. Wel is het belangrijk wanneer zij thuis aan het 
boekverslag werken dat er wordt gewerkt via de cool-omgeving van de school. Op die manier kunnen zij op 
ieder moment aan hun boekverslag verder werken. Zowel thuis als op school. Zo kan ook het document 
digitaal weer via Google Classroom worden ingeleverd. Een voordeel: geen printwerk, geen usb-problemen of 
iets te moeten verzenden via de e-mail.  

Inleveren in het document: stap 1 t/m 5 - vrijdag 25 september 
Inleveren in het document: stap 1 t/m 10 - donderdag 1 oktober - het boekverslag is klaar! 

 
Schrijver in de klas 
Om te vieren dat er een goede samenwerking is tussen de school en de bibliotheek, komt er vrijdag 2 oktober 
een schrijver langs in de klas. Wij mogen Tosca Menten ontvangen via het digibord! 
Afgelopen maandag kwam “bieb-juf” Lenneke ons informatie geven over verschillende boeken die door Tosca 
Menten zijn geschreven.  



 
Oorlogsgeheimen 
Vorig schooljaar stond het toneelstuk “Oorlogsgeheimen” op de planning. Helaas kon deze niet doorgaan, 
omdat de school tijdelijk moest sluiten. We krijgen een herkansing! Aanstaande dinsdag 22 september gaan 
we met de cultuurbus naar wijkcentrum De Spinne in Goes om daar het toneelstuk “Oorlogsgeheimen” alsnog 
te bekijken. Dit duurt ongeveer een uur. Wij zijn rond 14.30 uur weer terug op school. 

 
 (S)Cool on Wheels 
Afgelopen woensdag had groep 7-8 een workshop: (S)Cool on Wheels. 
De workshop is een voorlichtingsproject waarbij de klas ervaart hoe het  
is om een handicap te hebben. 
Tijdens deze ochtend hebben de leerlingen spelenderwijs geleerd dat als  
je een handicap hebt, er nog steeds veel mogelijk is. Ze mochten ook zelf  
ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. 
Het was een interessante en leerzame ochtend! 
 
Via onderstaande link kunt u hierover een artikel uit de PZC bekijken. 
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/met-een-rolstoel-scheuren-over-het-schoolplein-zo-leren-ze-dat-
alles-mogelijk-is~a78c8b4d/ 

 

Reacties van leerlingen 
 
Hoi mensen,  
Ik ga schrijven over de rolstoel workshop. 
Ik vond het leuk om in een rolstoel te zitten om te kijken hoe het zit en dingen te leren over bijvoorbeeld over 
een handicap, hoe dat soort dingen werken en zo. Dat vond ik heel interessant, want ik heb basketbal 
gespeeld en ik heb lip gelezen en een wedstrijdje en ik heb zitvolleybal gespeeld. Zo, dit was mijn stukje. 
 
                                                                                                       met vriendelijke groet van Fleur, gr.8 

 

Hallo lieve ouders, 

Ik ga schrijven over de rolstoel workshop, het was super leuk . 

We kregen eerst informatie over gehandicapten, dat deed ze met een power- point.  

Om half 11 mochten we er zelf in zitten. Eerst deden we een parcours om de pionnen 

heen, daarna een rolstoelrace en daarna rolstoelbasketbal . 

Ik vond het Leuk! 

                                                                       Groetjes Anne R. gr.7   

 

De rolstoel workshop 

De workshop begon met slalom. Dat was voor mij wel makkelijk, alleen moest je 

remmen als degene voor je remde. Dat was wel vervelend, maar daardoor was het nog 

wel super leuk😃. Daarna ging je basketballen, dat is nog veel leuker dan normaal 

basketbal, geloof me. Ik heb een super leuke dag gehad! 

                                                                     

                                                                    Groetjes Anne v.d. L, gr.8 

  

 

 
 

 

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/met-een-rolstoel-scheuren-over-het-schoolplein-zo-leren-ze-dat-alles-mogelijk-is~a78c8b4d/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/met-een-rolstoel-scheuren-over-het-schoolplein-zo-leren-ze-dat-alles-mogelijk-is~a78c8b4d/

